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REGULAMIN 

Turniej FIFA 2022 

I. ORGANIZATOR:  

 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 

 

II. UCZESTNICY: 
 

Turniej jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mircze 

 

III. ZASADY TURNIEJU: 

 

1. TERMIN ZGŁOSZENIA 

 

16.12.2022 r. – 21.12.2022 r. 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

a) Udział w turnieju mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych z terenu 

gminy Mircze 

b) Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do turnieju w terminie od 16.12.2022 r. do 

21.12.2022 r. 

c) Zgłoszenia wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia i  oświadczeniem wyrażającym zgodę na 

udział w turniej, przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr 1) podpisane 

przez opiekunów prawnych należy przesłać e-mailowo na adres 

gbp.gok.mircze@gmail.com lub dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury lub 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu w godzinach od 7.30 do 15.30 do  dnia 

21.12.2022r, do godziny 15:30.  

d) Obowiązuje limit miejsc – 16 uczestników – decyduje kolejność zgłoszeń 

e) Zarejestrowani uczestnicy turnieju ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenie sprzętu. 

f) Turniej jest bezpłatny. 

 

3. TURNIEJ 

 

a) Turniej rozpoczyna się o godz. 8:00, 27.12.2022 r. 

b) Zostanie rozegrany na konsoli Xbox Series S. 

c) Rozgrywki będą odbywały się w systemie pucharowym lub systemem „każdy z każdym” w 

przypadku mniejszej liczby uczestników. 

d) Turniej poprzedzi losowanie miejsc w drabince pucharowej, która będzie jednocześnie 

decydować o kolejności rozgrywanych spotkań. 

e) Turniej rozgrywany będzie w zwykłym trybie (szybki mecz), bez możliwości wybierania 

drużyn Adidas All-Star i MLS All-Stars. Turniej rozgrywany będzie dowolną drużyną 

klubową lub reprezentacją, którą można zmieniać podczas całych rozgrywek. 
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f) Ustawienia gry określna organizator – nie dopuszcza się ingerencji w ustawienia podczas 

rozgrywek.  

g) W przypadku remisu następuje dogrywka, a jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy graczy 

obowiązują rzuty karne. 

h) Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn leżących po stronie organizatora będzie 

bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu przewidzianym dla danej 

tury. 

i) W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo posiada 

osoba koordynująca turniej. 

j) W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy zgłaszać się do koordynatora 

turnieju. 

k) Uczestnik ma prawo zrezygnować z turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja jest 

równoznaczna z walkowerem (wynik 3:0) oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych 

rozgrywkach. 

l) W przypadku niestosowania się do zasad określonych w regulaminie następuje 

dyskwalifikacja uczestnika. 

 

IV. NAGRODY: 

 

1. Laureaci (miejsca I-III) turnieju otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody zostaną wręczone w dniu turnieju, a wyniki turnieju zostaną opublikowane na portalu 

społecznościowym Facebook  oraz stronie internetowej GOK. 

 

V. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Opiekunowie prawni uczestników biorących udział w turnieju wyrażają zgodę na publikację 

wizerunku ,opublikowanie imienia, nazwiska oraz umieszczenie tych informacji w materiałach 

reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie. 

2. Przystąpienie uczestnika do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnicy  turnieju zobowiązani są dołączyć pisemną zgodę na uczestnictwo w turnieju, 

przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku, zgodnie z załącznikami 1, 2 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia terminu turnieju na inny 

dzień w sytuacjach losowych, niezależnych od organizatora. 

5. Interpretacja zasad niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Karta zgłoszenia i wyrażenie zgody  na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

2. Wyrażenie zgody  na publikację zdjęć świątecznych dekoracji posesji. 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

Turniej FIFA 2022 

 

…………………………………..……………………………. 

(Miejscowość, data) 

 
 

………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika turnieju) 

 

………………………………………………………………………….. 

(nr telefonu do kontaktu) 

 
 

WYRAŻENIE ZGODY  NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, oświadczam, iż jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w zgłoszeniu turniejowym oraz danych 

dotyczących wyników Turnieju FIFA 2022 przez Administratora – Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 

(dalej GOK) w celu przeprowadzenia turnieju, upublicznienia jego wyników na stronie internetowej 

gokmircze.pl, profilu GOK na portalu społecznościowym Facebook oraz dokumentach wewnętrznych 

GOK (np. kronika). 

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że: 

 wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w 

takiej samej formie, w jakiej została ona udzielona. 

☐  Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

(załącznik nr 2) w Turnieju FIFA 2022. 
 

………………….…………………..…………………………………… 

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

 ……………................................... 
Miejscowość, data 

 

....................................................................... 
Imię i nazwisko uczestnika turnieju 
 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 880), oświadczam, że jako 

rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

przez Administratora – Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, utrwalonego na zdjęciach i filmach w 

mediach: Internecie (strona www), na portalach społecznościowych m.in.: portal Facebook, 

materiałach promocyjnych (ulotki, foldery reklamowe), prasie, zarejestrowanego podczas pracy u 

Administratora, wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu 

promocji i potrzeb funkcjonowania Administratora.  

Oświadczenie moje ważne jest na czas nieokreślony. 

Niniejsza zgoda obejmuje utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w formie elektronicznej 

i drukowanej. 

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 

wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 

……………....................................................................... 

Data, Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych - wizerunek 
 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako 
„RODO”, informujemy, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 
3. Dane będą przetwarzane w celu rozpowszechnienia wizerunku  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO.  
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.   
5. Odbiorcy danych: brak.  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Ma Pan/i prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 
osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 17 RODO,  

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 
warunkach określonych w art. 20 RODO, 

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych),  

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
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